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 مهاجم توتنهام بيتر كراوتش قاد فريقه للفوز على ميالن في مباراة الذهاب وفي اإلطار مهاجم شالكه راوول غونزاليز

 مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠:٤٥  شالكه ـ ڤالنسيا  

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  توتنهام ـ ميالن 

 شالكه لعبور ڤالنسيا في إياب الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا 

 توتنهام يسعى الستعادة أمجاده وتفجير مفاجأة بإقصاء ميالن
توتنهام   يســـعى 
االجنليزي الى تفجير 
مفاجـــأة مـــن العيار 
الثقيل بإقصاء ميالن 
الدور  االيطالي مـــن 
الثاني ملســـابقة دوري أبطال اوروبا 
اليوم في ايـــاب الدور الثاني لدوري 
ابطال اوروبا لكرة القدم.وكان توتنهام 
حقق الفوز على ميالن ١-صفر خارج 
ملعبه.ويعتبر تأهل توتنهام الى ربع 
النهائي مفاجأة حقيقية كون االخير 
لم يتوج بعد بلقب املسابقة، في حني 
ميلك ميالن سبعة ألقاب في رصيده.

وستكون مهمة ميالن صعبة لبلوغ 
ربع النهائي، اذ متكن فريق واحد من 
قلب تأخره على أرضـــه في النظام 
اجلديد للمسابقة، عندما عوض اياكس 
امام  الهولندي خسارته  امســـتردام 
باناثينايكـــوس اليوناني في نصف 
نهائي موســـم ١٩٩٥-١٩٩٦. وضرب 
ميالن بقوة في الدوري احمللي عندما 
حقق فوزا هاما على يوڤنتوس ١-٠ 
وابتعد خمـــس نقاط عن انتر ميالن 

حامل اللقب صاحب املركز الثاني.

  ويحوم الشك حول مشاركة العب 
وسط ميالن الغاني كيفن برنس بواتنغ 
إلصابته في كاحله األمين، بحســـب 
ما أعلـــن ناديه االحد اثر اصابته في 
مباراة يوڤنتوس. Vويبدو توتنهام 
مرتاحا قبل لقاء ميالن في ظل االنباء 
عن تعافي جنمه الويلزي غاريث بايل 
من االصابة بعد تألقه الكبير في الدور 
االول وفي الدوري احمللي حيث يحتل 
توتنهام املركز اخلامس حاليا.ويتوقع 
ان يشـــرك املدرب ريدنـــاب جناحه 
السريع بعد عودته الى املنافسة خالل 
تعادل توتنهام املثير مع ولفرهامبتون 

وندررز ٣-٣ في الدوري.
  ولدى الروسونيري، يغيب العب 
الوسط املشـــاكس جينارو غاتوزو 
إليقافه وبعد تعنيفه مســـاعد مدرب 

توتنهام جو جوردان ذهابا.
  ويخوض شـــالكه االملاني مباراة 
ڤالنسيا االسباني اليوم منتشيا من 
اقصائه بايرن ميونيخ في نصف نهائي 
مســـابقة الكأس، وذلك بعد التعادل 
الثمني الذي حققه على ارض ڤالنسيا 

١-١ ذهابا. 

 ماتا يستهدف إنهاء مسيرة راوول
ــتهدف  ــباني خون ماتا أن فريقه يس ــيا االس  أكد جنم ڤالنس
ــتايا.  ــالكه األملاني رغم التعادل ١-١ ذهابا في ميس الفوز على ش
ورغم تسجيل املهاجم االسباني املخضرم راوول غونزاليز هدف 
ــافر ماتا إلى أملانيا واضعا  ــالكه في جولة الذهاب، يس التعادل لش
في اعتباره أن املباراة قد تكون األخيرة خالل مسيرة راوول في 

دوري أبطال أوروبا. 
  وأوضح ماتا لصحيفة «اس» اإلسبانية: «نتطلع حقا إلى الفوز 
في أملانيا، وليس لدينا شك في قدرتنا على حتقيق النتيجة املرجوة، 
ــف ولكن هذه املباراة قد تكون األخيرة لراوول في  أشعر باألس

دوري أبطال أوروبا». 

 فوز ديبورتيڤو الكورونا على ريال سوسييداد

 تشلسي يكتسح بالكبول بثالثية  

 ناني يغيب شهرًا ويعتب على مان يونايتد

 االتحاد اإلنجليزي يدعم أي منافس لبالتر

 حقق تشلسي حامل اللقب فوزا مهما على مضيفه 
بالكبول ٣ـ  ١ مساء اول من امس في ختام املرحلة الـ 
٢٩ من الدوري االجنليزي لكرة القدم، ورفع تشلسي 
رصيده الى ٥١ نقطة وله مباراة مؤجلة، وبقي رابعا 
على بعد ٩ نقاط من مان يونايتد املتصدر. وحصل 
تشلسي على ركلة ركنية نفذها فرانك المبارد الى 
نقطة اجلزاء ارتقى لها جون تيري وتابعها برأسه 
في شباك احلارس الدولي الغاني ريتشارد كينغسون 
(٢٠). وفي الشوط الثاني، أصيب دروغبا ولم يستطع 
إكمال املباراة وحل محله مواطنه سالومون كالو (٥٥)، 
وبقيت األفضلية لبالكبول ميدانيا دون تهديد مباشر 
بفضل صحوة احلارس تشــــيك. وحصل كالو على 

ركلة جزاء اثر إعاقته من يان إيفات ترجمها المبارد 
الى هدف ثان (٦٢). وأضاف المبارد الهدف الثاني 
الشخصي والثالث لفريقه بعد متريرة رائعة جدا من 
كالو بني ٣ مدافعني انفرد على اثرها األول وأرسلها في 
الزاوية اليمنى بعيدا عن احلارس كينغسون (٦٦). 
وخطفت الكرة من بوســــينغوا ومررت الى حيمس 
بيتي الذي أعادها عرضية الى جيمس بانتشيون الذي 

تابعها في شباك تشيك مقلصا الفارق (٨٦).
  وفــــاز ديبورتيڤو الكورونا علــــى ضيفه ريال 
سوسييداد ٢ ـ ١ في ختام املرحلة الـ ٢٧ من الدوري 
االســــباني. ورفع ديبورتيڤو رصيده الى ٣١ نقطة 

مقابل ٣٦ لريال سوسييداد. 

 ســـيغيب العـــب وســـط مـــان يونايتـــد 
االنجليزي الدولي البرتغالي ناني لنحو شهر 
عن المالعب نتيجة اإلصابة القوية التي تعرض 
لها خالل مباراة فريقه مع ليڤربول في الدوري 
االنجليزي يوم الســـبت الماضي، بحســـب ما 
ذكرت صحيفة «ذي صن» البريطانية الصادرة 

أمس. 

  وتعرض ناني لجرح كبير للغاية في قصبة 
ساقه اثر تدخل عنيف من مدافع ليڤربول جايمي 
كاراغر في المباراة التي خسرها يونايتد متصدر 

الترتيب ٣-١ على ملعب «أنفيلد رود». 
  من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «ذي غارديان» 
ان ناني عاتب على ناديـــه لعدم انتقاده علنا 

كاراغر على تدخله العنيف. 

 رشـــحت الصحـــف 
األملانية مـــدرب منتخب 
أملانيا لكرة القدم يواكيم لوڤ 
خلالفة الهولنـــدي لويس ڤان غال 
في تدريب نـــادي بايرن ميونيخ. 
وكتبـــت صحيفة «بيلد» املختصة 
التي أعلنت خبـــر رحيل ڤان غال 
املبكر في نهاية املوسم احلالي ان 
االتصال قد مت بني مسؤولي بايرن 
ولوڤ الذي قـــاد أملانيا الى املركز 
الثالث في مونديال ٢٠١٠ االخير في 
جنوب أفريقيا. وكان بايرن ميونيخ 
خامس الدوري األملاني حاليا، أعلن 
االثنني ان ڤان غال سيترك 
منصبه في نهاية املوسم 
احلالي اي قبل عام واحد 
على نهاية عقده معه. 
وقال النادي الباڤاري في 

بيان له عقب اجتماع االثنني «ادارة النادي 
(...) واملدرب لويس ڤان غال قررا بان يبقى 
االخير في منصبه حتى نهاية املوسم، لكن 
عقده سيفســـخ وديا عقب ذلك». وأوضح 
بايرن ميونيخ ان فسخ العقد مرتبط «برؤية 
التوجهات االســـتراتيجية  مختلفة حول 
للنادي» بني االدارة وڤان غال الذي ينتهي 
عقده احلالي في يونيو ٢٠١٢. مع ذلك، تعهد 
لوڤ بالتزامه مع املنتخب االملاني على األقل 
حتى نهاية كأس أوروبا ٢٠١٢، في حني يبدو 
بايرن بحاجة ملن يقوده في نهاية موسم ٢٠١١. 
ومن االسماء التي طرحتها الصحف االملانية 
خلالفة ڤان غال، املخضرم يوب هاينكس 
مدرب باير ليڤركـــوزن احلالي، وماتياس 
زامر املدير الرياضي لالحتاد االملاني للعبة، 
والهولندي غوس هيدينك مدرب منتخب 
تركيا حاليا، ومارتن يول مدرب هامبورغ 

وتوتنهام اإلجنليزي سابقا.

 أكدت تقارير صــــادرة في 
الصحف االجنليزية ان االحتاد 
احمللي ســــيدعم أي مرشح في 
انتخابات رئاسة االحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) ضد الرئيس 
احلالي السويســــري جوزيف 
بالتر خالل العملية االنتخابية 
املقررة فــــي األول من يونيو 

الى  املقبل. وأشارت الصحف 
أن املرشــــح الوحيــــد احملتمل 
ملنافسة بالتر هو رئيس االحتاد 
القطري محمد بن  اآلســــيوي 
همام. ويشعر املسؤولون في 
االحتاد االجنليزي بغضب شديد 
التصويت  على خلفية عملية 
الدولة املنظمة  على اختيــــار 

لكأس العالم ٢٠١٨ والتي حظيت 
بشرف تنظيمها روسيا، في حني 
نالت اجنلترا صوتني فقط في 
التصويت الــــذي أجري في ٢ 
ديسمبر املاضي في زيوريخ.  
يذكر ان باب الترشيح على مركز 
الرئاسة سيقفل في ٣١ مارس 

احلالي.

 الصحف األلمانية 
  ترشح لوڤ لخالفة ڤان غال 
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